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JAPANO KAJ PATRIOTISMO
(FI f, Li Evoluo de ŝtato knj patriotismo,<lc X.lĴasrgnua)

Kiuj estas edukitaj kaj enradikigitaj en la cerbojn, ke 
antaŭ ĉio patriotismo estas aprobita filozofie, lige kaj etike, 
tiuj, kredeble, ne povus kompreni, kial estas necese denove 
esplori tiun ci demandon klaregan・ Tamen, ŝajne, tiel 
komprenita patriotismo, verdire, estante la plej nova produk- 
taĝo ec ĉe la japanoj, kiuj memfidas kvazaj si mem solaj 
estas ĝia monopolanto, nemiam estis konscie kaj klare kom
prenita de niaj gepatroj, kaj ili t ute ne estis fidela al ĝi 
ankaŭ・

En la feŭdala t empo Sam u rai oj, laŭ pentra'〇, havas 
mienon tian kvazaŭ si、mem solaj estas la patriotoj, sed, 
verdire, neniu estis antipatriotoj ol ili. Ili preskaŭ senkon
diĉe kaj senkonscie dedicis al feŭda sinjoro, al kiu ili sklave 
servadis, sian amon kaj obeecon・ Ne nur preskaŭ nemian 
rilaton al Ia ŝtato ili havis, ec mankis cc ili la kompreno 
pri ĝi. Tio, efektive, havas la kaŭzon en tio, ke konsideri 
pri japanujo ili ne havis motivon, nek impulson, ke, sekve, 
prefere ami japan ujon neniam ili sentis necesecon ・ Ne, 
pliĝustaclirc, ili tute ne komprenis klare ec, kio estas 
japanujo, Ne nur ili havis neniun int e rri laton kun la stato 
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la plej multaj el ili eĉ ne havis la konsideron pri patruja 
region〇. Ilia lojaleco bazis sur la interrilato persona, kaj 
krom Ia spirita kunligo inter ili mem kaj la feŭda sinjoro, 
ĉe ili ekzistis nenia moralo socia kaj natura.レ Kiel nomadoj, 
ili neniom sentis sin maltrankvila, ŝanĝinte teritorian objek
ton de la lojaleco, laŭ transloĝiĝo de la feŭda .sinjoro aŭ 
grandigo de landlim〇・

Ili partoprenis en militon, terkulturadis kaj sin okupis 
en rega administrado aŭ en kui tula afero ； t iamaniere ili faris 
diversajn laborojn, sed ili neniam pensis, nek povis pensi, 
ke unu el tiuj laboroj estas servado al la ŝtat〇. Efektive, 
la regno, nomita japanujo, estante super ili, ne postulis de 
ili ilian servadon; tiu, kiu postulis ĝin, estis ja la feŭda 
sinjoro, kies sklavoj ili estis kaj kiu garantiis ilian vivon. 
Certe, ĉe ilia cerbo estis nenia konsidero por la lando, kiun 
regas sia feida sinjor〇・ Ili nur posedis amon al la persono, 
sed ne al la patrujo・

Tio estis nature, ĉar la homoj emas la plej forte, pro
funde kaj fidele pripensi kaj konscii pri tio, kio rekte rilatas 
sian vivon. Nomada vivo kaj feudalisma politika stato de 
la sam urai oj en tiu tempo, ne nur en milita t empo, sed ec en 
paca tempo neniam ŝanĝiĝis, kaj la konscio pri japanujo 
tute estis nenecesa, ec sensencaĵo por ilia vivo. Do estas 
kompreneble, ke ili trovis precipa spiri 〇 la amon al la 
persono, pro ke, tio, kio pli rekte kunligis ilian vivon kun 
ilia feŭdulo, estis ne teritolia ligilo, sed la persona.

Ke, rompiginte tia senta ligilo, pa n japana ideo naskiĝis 
en la cerboj de la japanoj, ne povas esli alie ol ankoraŭ 
freŝa konsekvenco historia, kaŭzita de la malstarigo de la 
muro de la feudalismo. Estas kompreneble aukaŭ, ke, pro 
influo de ideoj el la eksterlandoj, la pan-japana ideo fariĝis 
necesa, kiel la objekto de ne nur ilia spirita vivado sed 
ankaŭ de ilia materiala・
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Tial, la patriotismo de la japanoj estas pli juna ol tiu 
de usonoj, kaj ko «n pa re kun tiuj de angloj l<aj francoj, 
Ia nia multe mankas gluecon・ En tiu punkto la nia similas 
iom al tiu de la germanoj, sed inter ili ekzistas grava 
diferenco. Al la patriotismo de la germanoj mankas persona 
senta ligilo, al kiu oni alligas la patriotismon ; koutraŭe tiu 
de la japanoj tormigis pli facile kaj firme, pro ke en 
japanujo ekzistis la imperia familio, al kiu la japanoj havis 
historie personan rila ton pli ampleksan ol al la feŭda 
sinjor 〇.

Sendube, antaŭ ĉio ĝi estas nova spirito, sed la oficistoj 
registaraj en nuna japanujo, nepovante ankoraŭ sin savi de 
politika konflikto inter la feŭdalaj klanoj, penadas kunligi al 
Ia Ŝtato ĉion kaj konvinki la popolojn pri la patriotismo, 
pensante, ke la japanoj estas la popoloj edukitaj, dum kelke 
da mil jaroj, brinde obei antaŭ cio, kio estas favora al la 
ŝtato.

Eĉ se tiu bri ncia obeemo karakterizas la japanojn, 
profitante tiun obeemon, malfortigi pravan kritikkapablecon 
de la popoloj, ]<aj igi ilin perdi kapablecon de prijuĝo pri 
kontraus tata agado de la registaro kaj pri kontraŭsocia 
agado de la personoj, kiuj sin k a? as sub la pretel<sto "por 
patrujo,n estas danĝere por la socio kaj aukau por la ŝtato 
mem. Certe, de la antikva tempo neniam estis kaj estas an
kaŭ nun reganta la japanojn tia brinde obeema spirito al 
la ŝtat〇. Tiu, kiu ĝin pene enradikigas en la cerbon de la 
popoloj estas la registaraj oficistoj mem・ Kaj, versajne, 
iugrade tio estas tiel sukcesinta kiel ili deziris.

Trad ・ Ko fo.
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El I. n lidio lTenrn. 
(DAŬRIGO)

Sed，一oni demandus，ーーĉu ŝi ne estas tiam artefarita pro
dukta・〇—nenatura kresko de Orienta civilizacio ? Mi respon
dus ambaŭ a jes n kaj u ne.>, Ŝi estas artefrita produkta"〇 

en nur tiu sama evolucia senco, ke ciu karaktero estas 
artefarita produkta・ 〇; kaj oni bezonis del<ojn da centjaroj 
por sin muldi/ Cc la alia flanko, ŝi ne estas artefarita tipo, 
ĉar コ estas speciale edukita esti vere si mem en ciu tempo, 
kiam cirkousj lancoj permesas—-aŭ alivorte, esti ĉar mege 
natura.

La malnovmoda edukado de Sia sekso estis direktata al 
la disvolvigo de ciuj ecoj esence inaj kaj al la subpremo de 
la ko n t rai aj ecoj ・ Bonkoreco, obeemo, simpatio, sentemo, 
delikateco—tiuj kaj aliaj kvalitoj estis kulturitaj ĝis senkom
para florado......

Kompreneble, la estaĵo formita nur per tia edukado devas 
esti protektata de societo ; kaj de Ia malnova japana societo 
Si estis protektata. Esceptoj ne tusis la regulon. Kion mi 
signifas, estas tio, ke Si povis esti pure si mem, en certaj 
limoj de emocia etiketo, en ĉiu sendanĝereco. Ŝia sukceso 
en vivo devis dependi de ŝia povo gajni ŝaton per ĝentileco, 
obeemo, bonkoreco ; — ne la ŝaton sole de edzo, sed de la 
gepatroj cle edzo, bogeavoj, bofratoj kaj bofratinoj,一mallonge, 
de ciuj anoj de stranga famili〇. Tiamaniere sukcesi postulis 
angelan bonecon kaj paciencon ; kaj la japana virino realigis 
almenaŭ la idealon de Budhista ang-e!〇.

Esta・〇 laboranta nur por aliaj, pensanta nur por aliaj, 
feli:a nur farante plezuron por aliaj,—esta:〇 nekapabla je 
malbonkoreco, nekapabla je egoisteco, nekapabla agi kontraŭ 
sia propra heredita sento de justeco,— kaj sp让e de tiu moleco 
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kaj ĝentileco, preta en ĉiu momonto, fordoni sian vivon, 
oferi cion al la voko cle devo : tia estis la karaktero de la 
japana virino.

La plej stranga ajmi s la kombino, en liu infan-animo, 
de ĝentileco kaj forto, delikateco kaj kuraĝo,一一tamen la 
klarigo ne estas malproksitna por serei.

Pli forta en Si ol edzina anio aŭ parenca amo aŭ eĉ 
patrina amo,—pli forta ol iu tijn virina emoci〇;estis la 
morala konvinko naskita de Sia granda kredo. Tiu ĉi 
religia eco de karaktero povas esti trovata inter ni nur en 
la ombro de monahejo, kie ĝi estas kulturata je la kosto de 
ĉiuj aliaj ;la japana virino do estas komparata kun Fratino 
de Bonfaro. Sed 5i devis esti tre milite pli? ol Fratino de 
Bonfaro,-一bofilino kaj edzino kaj patrino, kaj plenumi sen 
riproĉo la multeformajn devojn de sia triobla parto. Prefere 
ŝi povus esti komparata kun la greka tipo de nobla virino, 
—kun Antigoiie, kun Alcestis・

Ĉe la japana virino, ĉar ŝi estas formita per antikva 
edukado, ĉiu ago de vivo estis ago de kredo : ŝia ekzistado 
estis religio, Sia hejmo templo, Sia ĉiu vorto kaj penso estis 
ordonitaj de la leĝo de la kulto de Fmortinto......  Tiu ci
mirinda tipo ne estas estingiĝinta——kvankam certe destinita 
malaperi.

Homa kreita'〇 tiel formita por la servo al dioj kaj、 

homoj, ke ĉiu bato de Sia koro estas devo, ke ciu guto de 
ŝia sango estas morala sento; ne estus malpli negus iloka en 
la estonta mondo de konkurenca egoisteco, ol anĝelo en 
infero.

-11:i.'m la li 'iĵvf> t :u nkin

T. Chif.
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Al......................
Ho Tokio ! ..................................!
Kiel malproksime ni jen disiĝas !
Tamen super ni mem reciproke
I^rilas sama luno ce Pcielo !
Flugu tien, ligu min la Amo !

En la nokto, orienta vento 
Venas sopiranta la venteto 
Kun animo via, ni alvenu 
Stelon kun la kanto de la ravo !

el la. angla, originalo irer/itraclukis 
S-in〇・ Ito-k〇. Nakagaŭa, 

(Tokio)

4
La Kuracado por Stelisto.

Je antikva lempo, en la urbo Sakai en la provinco 
.Izumi, jen loĝis lerta k u racisto nomita Nakarai Ŝosu. Iun 
nokton, maljunulino venis por vidi lin, kaj ŝi diris al li:— 
Mi vizitis pri la malsano de mia filo,

-------- Kaj, kia estas tiu malsano ?—Ŝosu demandis・
--------Helas! respondis la virino,一mia filo estas stelisto. 

Cu vi ne povas doni al mi la kuracilon por kuraci tiun ĉi 
malvirton ?

Sosi^ post kiam li pripensis momente, ŝin transdonis 
unu paka'〇ton. Kiam ŝi foriris, la lernantoj de kuracado 
lin diris :
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-------- Kio ! Vi donis kuracilon por iu kiu havas nur 
moralan malsanon !

-------- Mi ĝin donis, 
respondis N((karai.—tial 
ke mi pensis ke ĝi povos 
helpi por resanigi tiun ĉi 
homon ・

-------- Kaj ni volas 
scii kia estas tiu ci 
kuracilo. — ili denove de
mandis lin.

-------- Tiu ci estas, 
li respon dis, •—pulvoro kiu 
sekigos la gorĝon・:Se 
tiu ci homo tusus sencese, 
li ne povos eniri en iun 
ajn lokon ne aCdate. 
Tial jen li estos devigata 
korekti sin pri sia mal
bona kutimo

Trad, de Jugao Hi rano (Osaka)

Unu piedo vetita.
Vespertoj jam ekflugis sur la lageto mallumeta.
La saliko, apud la bordo, malĝoje ekbalancis e lpe n ditajn 

manojn ŝajne, ke la dio de morto allogas iun, kiu serĉadas 
la mortejon.

Tomigoi•〇, juna transportisto, hejmen rapidis, premante 
kondukŝ un u ron de sia ĉevalo sensa rĝa, de la kastelourb 〇.

Okaze li ekvidis la homon, kiu fantome staris sub la 
saliko kaj kiu pretiĝis sin;eti en la lageton, beninte Budaon 
kaj sian vivon postmortan・
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Kiel simio, Tomigoro eksaltis al li kaj ĉirkaŭprenis lin 
de malantaŭe・

-------- ({ Nu, haltu........................... ho sinjoro !''
-------- ** Ne malhelpu, mi petas ! Estu tiel kompatema 

al mi, lce min lasu memmortigi !''
........... fi Neniel! Atendu iomete---------..Ja mi supozas 

bone, ke vi havas gravan kaŭzon, pro kiu vi devas forjeti 
vivon---------- kvankam, kvankam.............. Ho, vi estas la
mastro de gastejo, Sinano-ja! Ĉu ne?"

--------- “ Ah, jes. Vi Tomigoro ? Kian hontemon mi 
sentas!''

Palaj vangoj de la mastro mizera konvulsiis terure pro 
miro kaj timo. Versante larmojn, li rakontis malfe rie an 
okazintaĵon kaj petis kompaton・

-------- Demandite de un u Sam raio por transsendi mone
rojn al Jedo, li ricevis cent jenojn. Sur vojo al la hejmo, 
li okaze alvenis al pordego de iu templo, unu Kjokaku renkonte 
ekkaptis lin kaj kondukis lin al restranĉio Perforte kaj 
minace・ Cc la cambro de la restrancio, la Kjokaku kaj liaj 
subuloj, tentis lin, ec minacis partpreni al la 'ietkubludad〇. 

Kaj ili trompe igis lin elspezi tutan posedadon・ Pro cent 
jenoj perditaj, li decidis sinĵeti en la lage ton.

A ŭ skultante malĝojan historion, koro de Tomigoro 
ektremadis pro kolero kaj decide diris.

-------- Mastro, neniu kaŭzo ekzistas, ke vi devas perdi 
vivon ・ Tio estos solvita de mono s umo da cen t jenoj ・ 
Tiun-ci nokton, mi certe pruntedonos al vi la necesan sumon ! 
Ja, la mono estas komuna posedado de rmondo.

Nokte Tomigoro brave vizitis la Kjokaku'on ĉe la 
restracio, ka^inte unu glavon ce brusto. Kiel la junulo 
esperis，entuziasme ili estis ludantaj je kub〇・

Li salutis al Ia Kjokaku kaj diris :
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-------- "Bonan vesperon, mi vizitis vin por gaj ni sumon 
da cent jenoj

Kjokaku, fumante per longa ora pipo, respondis :
---------u Bone, jen vetu tiom，kiom vi volas ! n
-------- u Ve t monon mi ne havas, sed unu piedon dona ・ 

citan de mia patrino. Se vi gajnus, dehaku la piedon, kiu, 
laŭ mia kalku ro, kostas pli ol ceti t jenojn.^

---------"Bone, mi konsentas ! Jen vetu piedacoiij kaj 
mi cent jenojn, Sed je kiu flanko vi vetas ?''

-------- u Je nepara nombro.^^
-------- u Mi............ jen je para nombro.5,

Tom igo ro sen timo streĉe etendis bele tat uitan piedon 
sur la veto mo nuj 〇. Liaj okuloj ekbrilis. La ĵetkubo estis 
"etita! Tri punktojn oni vidis sur suprajo de la ludilo.

-------- “ Nu cent jenojn mi gajnis ! Dankegon al vi ! 
Adiaŭ, ĝis revido.n

Fos 仕 asinte tiujn ci vortojn, Tomigoro forlasis la lu cl cam
bron.

de Hide. Arbare n ・
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Rm.
Jedo.......... antikva nomo de japana ĉefurbo, Toki〇・

Kjokaku.......... la fortulo, kiu helpas la malfortan, kaj
atakas la fortan. Sed malica Kjokaku je trompo, Kubo-aŭ 
kartoludo, minaco kaj malpaciĝo laboras. Neniu Kjokaku 
nu n ekzistas.

La Rizo en Japanujo.
La rizgreno vendata por konsumado estas la senselig- 

itaj fruktoj・ Gi havas la saman karakteron kiel la tritika 
greno, kiun oni muelas. El la faruno de la tritiko oni faras 
panon・ La rizgrenon oni ne iarunigas ; oni nur ĝin fbligas 
por mesi,〇, Rizgreno, t amen, estas kovrita per maldika 
brana haŭt〇・ Gi entenas grandan proporcion de fibro, kiu 
kontraŭstaras la digestiĝon kaj malhelpas, en la digestiga 
kanalo, la sorbiĝon de la nutriga substanco interne amasigita. 
Tial, oni ĉiam se n bran iga s la grenon antaŭ ol kuiri.

Iu studentino japanino, kiu veturis Angl ujon por studi 
gimnastikon, tie estis ĝenita unu fojon per rizo. Oni regalis 
sin nur per nebone kuirita rizo, ne aldonite ec salon・ Tion 
oni faris kun sincera bondeziro por ŝin plezurigi. Ŝi danke 
formanĝis la sengusta'on konfuzigite・ Ŝajnus al okcidentulo 
ke orientulo rizmanganto vivas nur per rizo, kiel silkve rmo 
nur per morusfolio. Se iu japano pro pontis kun bondeziro 
al okcidentulo tritikomanĝanto nefermentitan panon sen butero, 
cu la regalito estus plezurigita ? T .a kuirado de me'i*〇 ne 
estas afero facila, same kiel la bakado de pano. Rizmanganto 
neniam p ranas la kuiritan rizon per gi mem ; plej simple li 
mangas ĝin kun legoma sala'〇・ Ordinare li manĝas ĝin kune 
kun supo, fiŝo aŭ viando Icaj legomo diversmaniere kuiritajn.

(Daŭrigota)
T・ゝigemncu・

(K agos ima)
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La Melkistino kaj Ŝia Sitelo de Lakto.
(EL EZOPO)

Melkistino Dolli estas bona kaj diligenta por ŝia afero. 
Ŝia mastrino donis al ŝi sitelon plenigitan de lakto por ŝi 
mem. ‘

Portante sur ŝia kapo la sitelon plenan je la lakto, 
Dolli vojiris gaje al urbo, por vendi ĝin.

a Al la lakto,ŝi diris sin mem, " mi gajnos unu ŝilingon, 
kaj mi aĉetos dudek da bonaj ovoj de la najbara kokino・ 
La mastrino certe prunte donos al mi ŝian kokinon・ Eĉ se 
mi min trovus malfeliĉa, mi havos dekdu da bonaj kokidoj・ 
Kaj ĝis la sekvanta foiro, ili kreskos bone kaj tiam vendiĝos 
kare. Eble mi vendos ilin per unu gineo."

i( Do mi aĉetos la 
jaketon, kiun mi vidis 
en la vilaĝo antaŭ 
kelke da t agoj, kaj 
ankaŭ ĉapon kaj 
rubandon・ Kaj kiam 
mi viz让os la foiron, 
kiel ŝajne saĝa estos 
mi, cu ne !

"Robin estos tie, 
kaj li ree proponos al 
mi amikiĝi alveninte 

apud min. Sed mi ne paciĝos facile, kaj se li bezonus min kiel 
Ia paro de dancado, mi iom eklevos mian lca pon/1

Jen Dolli iom eklevis sian kapon ・ Tiam ekfalis ja la 
sitelo, kaj ĉiom da'lakto elverŝis sur la teron, ĉirkaŭ ŝin・ 

El Angla Lingvo,
S-in 〇・ A. Hi ran 〇.
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NOTOJ ffi
de 7: 乂

Fremda Komerco por Unua Duonjaro・一L况 fremda 
komerco de Japanujo por la monato de Junio en tiu ĉi jaro, 
atingis al183,407,000 jenoj en eksporto kaj 218,317,000 jenoj 
en importo : tio rezultas impo rtan superfluon de 34,9 i 0,000 
joioj.

En la fremda komerco de nia lando, la importa superfluo 
pli kaj pli grandigas ;la supereco de importo kontraj eks
porto por la unuaj ses monatoj cle Fnuna jaro montras la 
sumon da 477,1が),000 jenoj, dum la importa superfluaĵo por 
la sama periodo de* 1J lasta jaro, estis nur 221,038,000 jenoj.

Ni donas ĉi sube ciferojn por la unuaj ses monatoj de 
Fpa si ntaj ok jaroj :

detalo

Jaro Eksporto Importo Superfluaĵo
(La imno do e tas

1913...... ............284•.… ..............404.................. 120
1914...... .......... 312••… ............... 382......... .........70
1915...... .......... 390••… ............. 288............. ...... 2
1916...... .......... 469..... ...............380........... ...... 80
1917...... .......... 708••… ............... 447.................. 260
1918...... .......... 896..... .............. 839........... .........37
1919...... .......... 827••… ……1.049.......... ........ 221
1920...... .......... 1.133••… ........... 1.615...................777

Metalmona PosedajC.—LaL raporto de 1'Departemento
de I7i nanco, la tuta sumo de la metalmona poseda■〇 de
Japanujo ĉe la fino de Junio en la. nuna jaro,estis 1.912
miliono jenoj. kaj ĝi montras malmultigon de unu miliono
jenoj kompare kun tiu en la 15" de 1'sama monato. Jen la
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30an Junio, Komparajo
* C^i.uo en inii iono)

(Iyoscdata de Registaro .............. 898.............. —12
(Posedata de Japana Banko ......1.014............- + 11
1 Posedata enlande- ..................... 749.............. + 17
(Posedata eksterlande................... 1.163.............一 18
La malmultigo de la metai mono posedata eksterlanda 

estas iom kaŭzita de FRegistara pago je procentaĵo por 
fi-emdaj pruntadoj, dum la plimultiĝo de 『posedajo enlanda 
ĉefe havas kaj zon en tio, k e fanda' 〇 ormona garantie donita 
de l'Omsk'a Registaro, estas grade transdonata al la posedeco 
de Japana Banko pro la nepago de la prunto.

La ĝenroj en mia koro.
De J ugio Hi rano.

La edzinoj kiuj vivas preskaŭ t utan tagon en la tualetejo, 
estas tiuj ne direblaj lce perfektaj sinjorinoj・ Sed ankaŭ la 
edzinoj kiuj vivas preskaŭ tutan t agon en la kuirejo, estas 
tiuj kiujn oni ne povas diri ke ili estas perfektaj・ Ĉar la 
tualetejo aii la kuirejo estas nur unu parto en la hejmo.

* ** * *
Kiam mi vidas bestojn aŭ birdojn, mi opinias l<e la 

• homo nur sola estas feliĉa. Sed tuj plue mi opinias ke la 
homo devas esti tiel feliĉa, kaj ke tio estas natura・

* * 
水・*

Kompreneble ni estas la homoj. Do ĝis finfino ni devas 
vivi kiel la homo kaj kun la homeco. Tio estas natura. 
Tio estas la justa devo kaj la justa rajto de Fhom〇.

水 ・
水・*

La Esperanto estas unu konsolo por mi, precipe por 
mia spiri t 〇,
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